
Golden Gundog Weekend pidetään 22.-23.4.2017. Tapahtumapaikkana toimii matkailutila Surkeenjärvi 
Korpilahdella. (http://www.matkailutilasurkeenjarvi.fi/) Paikalle voi saapua jo perjantaina 21.4. alkuillasta lähtien. 
Varsinaiset koulutuspäivät ovat lauantai ja sunnuntai.

Viikonloppuna pidetään samanaikaisia treenejä. Panostamme tänä vuonna siihen, että mahdollisimman moni 
mahtuu koulutuksiin oman koiran kanssa. Tarvittaessa hankimme lisäkouluttajia. Myös pelkästään kuuntelemaan 
voi ilmoittautua, jos haluaa.

Kouluttajina toimii Csaba Karai Unkarista ja Pasi Pöppönen. Jos koulutuksiin ilmoittautuneita on enemmän kuin 
näillä kahdella kouluttajalla on tarjolla koulutuspaikkoja, niin hankimme lisäkouluttajia. Lisäkouluttajiksi pyrimme 
saamaan kokeneita suomalaisia noutajaharrastajia. Jos päädymme hankkimaan lisäkouluttajia, niin silloin 
suomalainen kouluttaja voi olla joku muukin kuin nyt ilmoitettu Pasi Pöppönen.

Csaba Karain koulutusryhmät pyritään kokoamaan niin, että viikonlopun aikana on mahdollisuus nähdä hänen 
tyylinsä kouluttaa ja treenata noutajaa nuoresta koirasta aina kokeneeseen konkariin. Alustava ryhmäjako on, 
että lauantaina Karain ryhmässä ovat aamupäivällä NOU1/ALO-tasoiset koirakot ja iltapäivällä ALO-tasoiset. 
Sunnuntaina Karai jatkaisi AVO-tasoisilla koirakoilla aamupäivän ja iltapäivän ryhmässä olisivat VOI-tasoiset 
koirakot. Ryhmäjakoon tulee vaikuttamaan se, että millaisia ja minkä tasoisia koiria viikonloppuun ilmoittautuu, 
joten muutokset alustavaan ryhmäjakoon ovat mahdollisia.

Csaba Karain koulutuksiin tulosvaatimuksena on hyväksytty taipumuskoe eli NOU1. Jos koulutuspaikkoja jää, 
niin myös koirakoita ilman hyväksyttyä taipumuskoetulosta voidaan ottaa Karain ryhmään. Pasi Pöppösen (tai 
suomalaisen kouluttajan koulutuksiin yleensäkin) koulutuksiin voi ilmoittautua, vaikkei koiralla olisikaan vielä 
hyväksyttyä taipumuskoetulosta.

Koira on mahdollista ilmoittaa molemmille päiville koulutuksiin tai vain yhdelle päivälle. Csaba Karain 
koulutuksiin on mahdollisuus saada vain yksi koirapaikka viikonlopun aikana. Tarkoituksena on, että ohjaaja 
osallistuu koulutuksiin vain yhdellä koiralla per päivä ja vain yhdellä koiralla Csaba Karain koulutuksiin 
viikonlopun aikana mutta jos paikkoja jää, niin saman ohjaajan ns. toiset koirat pääsevät mukaan.

Majoittuminen omakotitaloissa, 3-5 hengen huoneissa, joihin on mahdollista ottaa myös koirat mukaan. Lisää 
ilmoittautumiseen mahdolliset huonekaveritoiveet. Toiveet pyrimme toteuttamaan parhaamme 
mukaan. Ilmoittautumisen jälkeen maksa majoituksesi ja ruokailut Golden Ring ry:n tilille FI59 5710 0420 2602 
34 käyttäen viitettä 10090. Lähetä arkistointitunnuksellinen kuitti maksusta osoitteeseen kanipallo@gmail.com

Ilmoittautuminen viikonloppuun alkaa perjantaina 17.2.2017 klo 12 ja päättyy 17.3.2017. 
Koulutuspaikkatoivomuksissa huomioidaan ensisijalla ne, jotka ovat varanneet majoituksen koko viikonlopuksi 
(myös asuntovaunumajoitukset huomioidaan). Koulutusten ryhmäjako tulee sähköpostilla ilmoittautuneille noin 
viikko ilmoittautumisen päättymisen jälkeen. Samassa viestissä tulee maksutiedot ja -ohjeet. Koulutus- ja 
majoitus- sekä ruokailumaksut maksetaan siis erikseen. Ruokailut ja majoitus heti ilmoittautumisen jälkeen ja 
koulutus erillisen ohjeen mukaan, kun paikat on jaettu.

Viikonloppuun ilmoittautuessa pitää muistaa täyttää kaksi ilmoittautumislomaketta. Toisella ilmoittaudutaan 
koulutuksiin ja toisella varataan majoitukset ja ruokailut. Muista siis täyttää ja lähettää molemmat lomakkeet. 
Majoituspaikkoja on reilusti tarjolla.

Ilmoittautumislinkki koulutuksiin (http://goldenring.nettilomake.fi/form/3876), tiedustelut Pia Kyllönen, 

kyllonen.pia_at_gmail.com tai 050 458 7553 (iltaisin ja viikonloppuisin)

Ilmoittautumislinkki majoitukseen ja ruokailuun (http://goldenring.nettilomake.fi/form/3882), tiedustelut Tuija 
Aaltonen, kanipallo_at_gmail.com tai 050 305 9419

Hinnat:

Koulutus yksi päivä Csaba

Koulutus  Pöppönen

50 eur

35 eur

Kuunteluoppilas vkonloppu tai yksi päivä 20 eur

Majoitus 1 yö 35 eur (karavaanari 15 eur)

Majoitus 2 yötä 65 eur (karavaanari 30 eur)

Ruokailut

Iltapala perjantai

Aamupala (sis majoitukseen muuten)

5 eur

5 eur

Lounas lauantai

Iltapäiväkahvi

Illallinen

7 eur

5 eur

15 eur



Lounas sunnuntai 10 eur

Alustava aikataulu:

Paikalle voi saapua perjantaina klo 18 alkaen.

Perjantain ohjelmassa huonejärjestelyt ja iltapalaa 

Lauantai:
7.30 aamiainen
09-12 aamupäivän koulutus: Csaba ja Pasi - 
12-13 lounas
13-16 iltapäivän koulutus: Csaba ja Pasi
16 iltapäivä kahvit
16.30 sauna
19.30 Illallinen

Sunnuntai:
7.30 aamiainen
09-12 aamupäivän koulutus: Csaba ja Pasi
12-13 lounas
13-16 iltapäivän koulutus Csaba ja Pasi
16 lähtökahvit


